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O NOVICIADO SALESIANO
Lugar de discernimento das motivações

“O clima nesta etapa do 
noviciado é o de discernimento 
das próprias motivações, 
concluindo-se com o pedido por 
parte do noviço, para fazer parte 
da Congregação Salesiana.”
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No noviciado o candidato tem a possibilidade de iniciar a 
experiência religiosa salesiana. Por isso a comunidade deve 
ser exemplo de vida fundada na fé e alimentada pela oração, 
em que a simplicidade evangélica, a alegria, a amizade e o 
respeito recíproco criam um clima de confiança e docilidade. 
Com a ajuda do mestre, o noviço aprofunda as motivações 
da própria opção, certifica-se da idoneidade para a vocação 
salesiana e orienta-se para o completo dom de si a Deus no 
serviço dos jovens, segundo o espírito de Dom Bosco (C 110).

Informativo Vocacional Inspetoria Salesiana  São Pio X - Porto Alegre / RS
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O Curatorium do Noviciado Salesiano Imaculada Conceição, em Curiti-
ba-PR, conta hoje com a presença de três inspetorias: Porto Alegre (BPA), 
São Paulo (BSP) e Refice (BRE), respectivamente. A comunidade salesiana é 
composta por cinco salesianos formadores e nove noviços provenientes de 
duas inspetorias, São Paulo e Recife.



Os noviços, têm se dedicado ao 
estudo das constituições sale-
sianas e à experiência de vida 
religiosa. O noviciado, enquanto 
busca de adequação da nossa 
vida à vida de Deus e ao projeto 
de salvação suscitado pelo Es-
pírito no coração de São João 
Bosco,  é o grande responsável 
de pôr as bases da vida religio-
sa, sobretudo, na dimensão es-
piritual. Os processos são sem-
pre conduzidos na verdade e 
na corresponsabilidade, numa 
relação de amizade e de con-
fiança entre formandos e for-
madores. 



A experiência formativa do noviciado em Curitiba é ainda mais rica dada a 
importância da característica de reunir jovens de várias partes do 
Brasil, onde a riqueza cultural, religiosa e humana de cada um torna-o 
mais rico e aberto às múltiplas realidades da congregação. 

Na dimensão intelectual, enfatiza-se o estudo e o aprofundamento da vida re-
ligiosa consagrada e salesiana. Para tanto, o noviciado dispõe de diversas aulas e 
minicursos ao longo do ano. Nelas são abordados temas diversos, tais como: Confe-
rências, Constituições Salesianas, Vida Religiosa, Salesianidade, Oração Cristã, Teolo-
gia Espiritual, Liturgia, Laicidade Consagrada, Sacramentos, Hagiografia e História dos 
Salesianos no Brasil etc. Além destas e de outras disciplinas, os noviços leem a cada 
mês, conforme o itinerário de formação do noviciado, diversos livros e textos formati-
vos, que sempre acompanham os artigos constitucionais e preparam os noviços para 
direção espiritual do respectivo mês.

Neste tempo de pandemia, a 
maioria das aulas estão sendo 

realizadas virtualmente. 



Um clima de 
discernimento!

O clima nesta etapa do noviciado 
é o de discernimento das próprias 
motivações, concluindo-se com o 
pedido por parte do noviço, para fazer 
parte da Congregação Salesiana, 
emitindo os votos de pobreza, casti-
dade e obediência, tornando-se assim, 
um salesiano de profissão religiosa 
temporária, até o dia em que ao longo 
das demais fases de formação, emitirá 
sua profissão religiosa perpétua.



Contamos 
com as orações de todos, 

para que este momento seja vivido com
intensidade e serenidade, próprios de 

quem buscou viver com abertura 
e verdade este caminho de seguimento de 

Cristo,  Apóstolo do Pai.

Comunidade Salesiana do Noviciado 
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